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2005 – Mudas
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SementesSementes

Instrução Normativa n º 9 de 2 de junho de 2005Instrução Normativa n º 9 de 2 de junho de 2005

Primeiro Passo:Primeiro Passo:

�� Item 8. Responsabilidade Técnica.Item 8. Responsabilidade Técnica.
�� Subitem 8.1 Subitem 8.1 -- Para exercer as atividades previstas nestas normas, o Para exercer as atividades previstas nestas normas, o 

responsável técnico deverá credenciarresponsável técnico deverá credenciar--se no RENASEM: se no RENASEM: 

Segundo Passo:Segundo Passo:

�� Item 5. Produtor de Sementes:Item 5. Produtor de Sementes:
�� Subitem 5.1 Subitem 5.1 -- O interessado em produzir sementes deverá O interessado em produzir sementes deverá 

inscreverinscrever--se no RENASEM.se no RENASEM.
�� Impossibilidade de credenciamento pela falta de laboratório Impossibilidade de credenciamento pela falta de laboratório 

credenciadocredenciado



Obrigações do ProdutorObrigações do Produtor

Terceiro Passo:Terceiro Passo:

Item 5. Obrigações. Item 5. Obrigações. 
�� Item 5, Subitem 5.2Item 5, Subitem 5.2 -- ProdutorProdutor

�� Inciso X Inciso X -- encaminhar, trimestralmente, ao órgão de fiscalização da encaminhar, trimestralmente, ao órgão de fiscalização da 
respectiva Unidade da Federação, o mapa atualizado de produção erespectiva Unidade da Federação, o mapa atualizado de produção e
comercialização de sementes, até as seguintes datas:comercialização de sementes, até as seguintes datas:

�� a) para a produção e comercialização ocorrida no primeiro trimesa) para a produção e comercialização ocorrida no primeiro trimestre, até 10 tre, até 10 
de abril, do ano em curso;de abril, do ano em curso;

�� b) para a produção e comercialização ocorrida no segundo trimestb) para a produção e comercialização ocorrida no segundo trimestre, até 10 re, até 10 
de julho, do ano em curso;de julho, do ano em curso;

�� c) para a produção e comercialização ocorrida no terceiro trimesc) para a produção e comercialização ocorrida no terceiro trimestre, até 10 tre, até 10 
de outubro, do ano em curso; ede outubro, do ano em curso; e

�� d) para a produção e comercialização ocorrida no quarto trimestrd) para a produção e comercialização ocorrida no quarto trimestre, até 10 e, até 10 
de janeiro, do ano seguinte.de janeiro, do ano seguinte.

�� Proposta: Encaminhar o mapa de produção e comercialização das Proposta: Encaminhar o mapa de produção e comercialização das 
sementes anualmente no período de  junho sementes anualmente no período de  junho –– julho.julho.



ObrigaçõesObrigações

�� Item 14, Subitem 14.4Item 14, Subitem 14.4 –– BeneficiadorBeneficiador

�� Inciso IVInciso IV -- encaminhar ao órgão de fiscalização, mensalmente, durante o encaminhar ao órgão de fiscalização, mensalmente, durante o 
período de beneficiamento, o mapa de beneficiamento de sementes.período de beneficiamento, o mapa de beneficiamento de sementes.

�� Proposta: Encaminhar o mapa de beneficiamento das sementes Proposta: Encaminhar o mapa de beneficiamento das sementes 
anualmente no período de  junho anualmente no período de  junho –– julho.julho.

�� Item 16, Subitem 16.3Item 16, Subitem 16.3 –– ArmazenadorArmazenador

�� Inciso V Inciso V -- encaminhar ao órgão de fiscalização, mensalmente, durante o encaminhar ao órgão de fiscalização, mensalmente, durante o 
período de armazenamento, o mapa de armazenamento de sementes.período de armazenamento, o mapa de armazenamento de sementes.

�� Proposta: Encaminhar o mapa de armazenamento de sementes Proposta: Encaminhar o mapa de armazenamento de sementes 
anualmente no período de  junho anualmente no período de  junho –– julho.julho.

�� Item 17, Subitem 17.3Item 17, Subitem 17.3 –– ReembaladorReembalador

�� Inciso VIII Inciso VIII -- encaminhar, mensalmente, ao órgão de fiscalização o mapa de encaminhar, mensalmente, ao órgão de fiscalização o mapa de 
reembalagemreembalagem de sementes.de sementes.

�� Proposta: Encaminhar o mapa de Proposta: Encaminhar o mapa de reembalagemreembalagem das sementes anualmente das sementes anualmente 
no período de  junho no período de  junho –– julho.julho.



ObrigaçõesObrigações

Item 5, Subitem 5.2Item 5, Subitem 5.2 –– Produtor.Produtor.

�� Inciso XIInciso XI: manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo : manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo 
de dois anos:de dois anos:

�� a) projeto técnico de produção;a) projeto técnico de produção;

�� Proposta: substituir pelo RENAM ou RNCProposta: substituir pelo RENAM ou RNC

�� Item 11, Subitem 11.4:Item 11, Subitem 11.4: -- Salvo o disposto em normas específicas, Salvo o disposto em normas específicas, 
deverão ser efetuadas, obrigatoriamente, no mínimo, duas vistorideverão ser efetuadas, obrigatoriamente, no mínimo, duas vistorias as 
de campo, a saber:de campo, a saber:

�� I I -- a primeira no florescimento; ea primeira no florescimento; e
�� II II -- a segunda na préa segunda na pré--colheitacolheita

�� Proposta Proposta –– elaboração anual do laudo de vistoria no período de préelaboração anual do laudo de vistoria no período de pré--
colheita.colheita.



ObrigaçõesObrigações

Item 6 Subitem 6.7Item 6 Subitem 6.7 -- O produtor deverá comprovar a origem da semente em O produtor deverá comprovar a origem da semente em 
quantidade suficiente para o plantio da área a ser inscrita por quantidade suficiente para o plantio da área a ser inscrita por meio dos meio dos 
seguintes documentos:seguintes documentos:

�� I I -- para sementes com origem genética comprovada:para sementes com origem genética comprovada:
�� a) nota fiscal em nome do produtor ou do a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperantecooperante, quando adquirida de , quando adquirida de 

terceiros; eterceiros; e
�� b) atestado de origem genética, para categoria genética, ou certb) atestado de origem genética, para categoria genética, ou certificado de ificado de 

semente, para as categorias básicas e certificadas, ou termo de semente, para as categorias básicas e certificadas, ou termo de 
conformidade, para a categoria S1.conformidade, para a categoria S1.

�� II II -- para sementes sem origem genética comprovada, permitida para sementes sem origem genética comprovada, permitida 
exclusivamente para produção de sementes das categorias “Sementeexclusivamente para produção de sementes das categorias “Semente S1” e S1” e 
“Semente S2”:“Semente S2”:

�� a) nota fiscal em nome do produtor ou do a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperantecooperante, quando adquirida de , quando adquirida de 
terceiro; eterceiro; e

�� b) laudo técnico elaborado por grupo designado pela Comissão de b) laudo técnico elaborado por grupo designado pela Comissão de Sementes Sementes 
e Mudas e Mudas -- CSM, com base em critérios mínimos por ela propostos, CSM, com base em critérios mínimos por ela propostos, 
recomendando o material de reprodução.recomendando o material de reprodução.

�� Propostas: Comprovar a origem genética através da inscrição do cPropostas: Comprovar a origem genética através da inscrição do cultivar no ultivar no 
RNC (Registro Nacional de Cultivares) ou RENAM ou por nota fiscaRNC (Registro Nacional de Cultivares) ou RENAM ou por nota fiscal em l em 
nome do produtor ou do nome do produtor ou do cooperantecooperante, quando adquirida de terceiro;, quando adquirida de terceiro;



ObrigaçõesObrigações

Inscrição de Campo:Inscrição de Campo:

Item 6 Subitem 6.2Item 6 Subitem 6.2

�� O produtor de sementes deverá solicitar ao órgão de fiscalizaçãoO produtor de sementes deverá solicitar ao órgão de fiscalização, da Unidade da Federação onde , da Unidade da Federação onde 
esteja inscrito no RENASEM, a inscrição do campo de produção de esteja inscrito no RENASEM, a inscrição do campo de produção de sementes. sementes. 

�� Subitem 6.5Subitem 6.5 -- Ressalvados os casos previstos em normas específicas, ficam estRessalvados os casos previstos em normas específicas, ficam estabelecidos os abelecidos os 
seguintes prazos para solicitação da inscrição de campos:seguintes prazos para solicitação da inscrição de campos:

�� I I -- para culturas de ciclo anual, até 15 (quinze) dias após a semeapara culturas de ciclo anual, até 15 (quinze) dias após a semeadura do campo, podendo ser dura do campo, podendo ser 
apresentadas tantas solicitações quantas necessárias; eapresentadas tantas solicitações quantas necessárias; e

�� II II -- para culturas perenes, anualmente, até 31 de dezembro do ano anpara culturas perenes, anualmente, até 31 de dezembro do ano anterior ao da colheita.terior ao da colheita.

Item 6, Subitem 6.6:Item 6, Subitem 6.6:

�� Para a inscrição dos campos de produção de sementes, o produtor Para a inscrição dos campos de produção de sementes, o produtor deverá apresentar:deverá apresentar:
�� I I -- requerimento de inscrição de camposrequerimento de inscrição de campos
�� II II -- relação de campos para produção de sementes, em duas vias, com relação de campos para produção de sementes, em duas vias, com as respectivas coordenadas as respectivas coordenadas 

geodésicas (latitude e longitude), no Sistema Geodésico Brasileigeodésicas (latitude e longitude), no Sistema Geodésico Brasileiro (SADro (SAD--69), expressas em graus, 69), expressas em graus, 
minutos e segundos, tomadas no ponto mais central do campo;minutos e segundos, tomadas no ponto mais central do campo;

�� III III -- roteiro detalhado de acesso à propriedade, onde estão localizadroteiro detalhado de acesso à propriedade, onde estão localizados os campos de produção;os os campos de produção;
�� IV IV -- comprovante de recolhimento da taxa correspondente;comprovante de recolhimento da taxa correspondente;
�� V V -- Anotação de Responsabilidade Técnica Anotação de Responsabilidade Técnica -- ART relativa ao projeto técnico;ART relativa ao projeto técnico;
�� VI VI -- comprovante da origem do material de reprodução;comprovante da origem do material de reprodução;
�� VII VII -- autorização do detentor dos direitos da propriedade intelectualautorização do detentor dos direitos da propriedade intelectual da cultivar, no caso de cultivar da cultivar, no caso de cultivar 

protegida no Brasil; eprotegida no Brasil; e
�� VIII VIII -- endereço, com roteiro de acesso, do local onde os documentos exendereço, com roteiro de acesso, do local onde os documentos exigidos no inciso XI do igidos no inciso XI do 

subitem 5.2 ficarão disponíveis ao órgão de fiscalização, quandosubitem 5.2 ficarão disponíveis ao órgão de fiscalização, quando estes forem mantidos fora da estes forem mantidos fora da 
propriedade sede do processo de produção.propriedade sede do processo de produção.



ObrigaçõesObrigações

Proposta: Substituição  da inscrição de campo pelo RENAM Proposta: Substituição  da inscrição de campo pelo RENAM –– Registro Nacional de Áreas Registro Nacional de Áreas 
e Matrizes que  deverá apresentar algumas modificações especifice Matrizes que  deverá apresentar algumas modificações especificas do projeto técnicoas do projeto técnico

�� I I -- espécie, cultivar, categoria e safra da semente;espécie, cultivar, categoria e safra da semente;
�� II II -- identificação do produtor (nome, no de inscrição no RENASEM e eidentificação do produtor (nome, no de inscrição no RENASEM e endereço ndereço 

completo);completo);
�� III III -- caracterização do estabelecimento do produtor (latitude, longitcaracterização do estabelecimento do produtor (latitude, longitude, altitude, ude, altitude, 

precipitação, tipo climático), incluindo área total, área cultivprecipitação, tipo climático), incluindo área total, área cultivada e área de produção de ada e área de produção de 
sementes;sementes;

�� IV IV -- origem das sementes;origem das sementes;
�� V V -- avaliação do povoamento;avaliação do povoamento;
�� VI VI -- característica da espécie;característica da espécie;
�� VII VII -- fitossanidadefitossanidade;;
�� VIII VIII -- isolamento da área; isolamento da área; 
�� IX IX -- manejo da área e grau de melhoramento;manejo da área e grau de melhoramento;
�� X  X  -- descrição das atividades relacionadas a todas as etapas do procdescrição das atividades relacionadas a todas as etapas do processo de produção esso de produção 

de sementes;de sementes;
�� XI XI -- croquis de localização dos campos de produção, incluindo vias dcroquis de localização dos campos de produção, incluindo vias de acesso, e acesso, 

distância da sede da propriedade e planta simplificada do campo,distância da sede da propriedade e planta simplificada do campo, quando subdividido, quando subdividido, 
que permita a clara delimitação dos módulos ou glebas;que permita a clara delimitação dos módulos ou glebas;

�� XII XII -- estimativa de produção (em área própria e de estimativa de produção (em área própria e de cooperantescooperantes););
�� XIII XIII -- identificação e assinatura do responsável técnico titular.identificação e assinatura do responsável técnico titular.


